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సంగీతంలో శాసతరీయ సంగీతమే గొపప్దీ – ఏనాటికయినా నిలిచేదీ – అనన్ది

సంగీత దరశ్కుడు వేణు గారి గటిట్ అభిపార్యం. ఆ అభిపార్యం ఆయనకు చినన్పప్టి నుంచీ
వునన్ది.
“శాసతరీయ సంగీతానిన్ ఆధారంగా తీసుకునే ఇవాళ మనంగాని మరొకరు గాని
తేలిక సవ్రాలను కూరుచ్తునాన్ము. ఆ శాసతరీయ సంగీతం మహా సముదర్ం . కాని పర్సుత్త
పరిసిధ్తులలో ఆ సంగీతానికి ఆదరణ లేదనన్ది సతయ్మైన విషయం; అది విచారించవలసిన
విషయం. అయితే దేశకాల పరిసిధ్తులోల్ అనిన్టా మారుప్లు వసుత్నన్టేట్ సినిమా
సంగీతంలోనూ వచాచ్యి; వసుత్నాన్యి. పూరవ్ం రోజులోల్ ఫకుత్శాసతరీయం వుండేది. రాను
రాను హిందూసాధ్నీ పదధ్తిలో వుండే సంగీతం వచిచ్ంది. జానపద పదద్తులు వచాచ్యి;
పాశాచ్తయ్ పోకడలు కలిశాయి; సంగీతం రకరకాలుగా మారింది; కలగాపులగం అయింది.
దానికంతటికీ కారణం పర్జాదరణ. కొతత్ కోసం అరుర్లుచాచే పర్జానీకం కోసం, కొతత్
పోకడలను వలల్నే శాసతరీయంలో పాశాచ్తయ్ం, పాశాచ్తయ్ంలో మన జానపదం, ఆ రాగంలో ఈ రాగం – అలా అలా ఎనోన్ వచాచ్యి. ఈ మారుప్
హరష్దాయకమే. ఏ కళయినా పర్జలకోసమే. పర్జల మెపుప్ పొందని కళ, కళ కాదనన్ది ఒపుప్కోదగగ్ విషయమే. అందుకనే పర్జ్జలకోసం అని,
పర్జాభిరుచులకు అనుగుణంగా – అనిన్ కళలూ మారుతునన్టేట్ సినిమా సంగీతం కూడా మారింది. అయితే నాకునన్ భయమలాల్ – భారతీయ సంగీతానిన్
కొంత కాలానికి మరిచిపోతామా అని ! రాను రాను సంగీతం ఇషట్ంవచిచ్నటుట్ మెలికలు తిరిగిపోతూ పోతే, భారతీయ సంగీతం, దాని పోకడ, పదధ్తి –
ఎకక్డ వుంటుంది? – ఏమైపోతుంది? – దానిన్ కాపాడుకుంటూ, ఎనిన్ మారుప్లు చేసుకుంటూ పోయినా ఇబబ్ందిలేదు. మన సంగీతం
పునరుదద్రింపబడాలి. అపుప్డే సినిమా సంగీతానికి నిండుదనం కలుగుతుందని నా అభిపార్యం.
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అయితే, “సంగీతంలో ఇలాంటి మారుప్లు కలగడానికి కారణం మీరేగదా” అని ననన్డిగితే నేను ఒపుప్కుని తీరాలి. కాని, ఆ మారుప్కు కారణం
కేవలం సంగీతదరశ్కులే కాదు. పర్జలూ – పర్జల అభిరుచులను పాటించే దరశ్కనిరామ్తలూ, పర్జలు శాసతరీయసంగీతానిన్ కూడా ఆదరిసూత్వుండాలి.
ఆదరిసేత్, ఆ సంగీతం ఏనాటికయినా నిలిచివుంటుంది.
అయితే, చకర్ం తిరిగినటుట్ తిరిగే సినిమా సంగీతంలో ఇపుప్డిపుప్డు మళీళ్ శాసతరీయఛాయలు కనిపిసుత్నాన్యి. ఎకుక్వమంది పేర్క్షకులు
శాసతరీయసంగీత పోకడలలో వునన్ పాటలను వినడానికి కుతూహలం చూపుతునాన్రు. ఇది సంతోషించదగగ్విషయం. ఈ అభిరుచి ఇలాగే
కొనసాగినటట్యితే, మన సంపర్దాయ సంగీతానికి ఢోకావుండదు. అయితే, ఈ అభిరుచి ఇలాగే వుంటుందా – మారుతుందా అనన్దే సందేహం. అది
పర్జాభిరుచులమీద ఆధారపడి వునన్ విషయం. అందుకే పర్జలు, మన సంపర్దాయ సంగీతానిన్ కూడా వినడానికి ఎకుక్వగా కుతూహలపడుతూ వుండాలని
నా కోరిక.
మేము చితార్లోల్ కాపీ సంగీతానిన్ అందిసుత్నామని అది దారుణమనీ చాలామంది ఆడిపోసుకుంటూ వుంటారు. అయితే, కాపీ చెయాయ్లని ఏ
సంగీతదరశ్కుడూ వూహించడు; కాపీ చెయయ్డానికి ఇషట్మూపడడు.
‘ఈ రకం ‘టూయ్ను’ వినడానికి పేర్క్షకులు ఉతాస్హం చూపుతారు. ఫలానా హిందీ చితర్ంలోని ఈ పాట పెదద్ హిటుట్. ఆ హిటుట్ పాటనే మనమూ
అనుసరిదాద్ం’ అని నిరామ్తలూ దరశ్కులూ ఆదేశిసూత్ వుంటారు. వారి ఆదేశం పర్కారం నడుచుకోవడం – అందరికీ విధి అయినటుట్గానే , సంగీత
దరశ్కుడికీ విధే. తన శకిత్ సామరాధ్య్లను వినియోగించుకుంటూ, సవ్రకలప్న చెయాయ్లనే పర్తి సంగీత దరశ్కుడూ ఆశిసాత్డు గాని, ‘కాపీ’ చెయాయ్లని ఎనన్డూ
పర్యతిన్ంచడు.
“అదుభ్తమైన పాటలను వినిపించిన ఆ సంగీత దరశ్కుడే – ఎందుకు కాపీ టూయ్ను వినిపించాడు?” అని పర్శిన్ంచుకుంటే, పై సమాధానం
దానంతట అదే దొరుకుతుంది. అలా కాపీ చెయయ్మని పోర్దబ్లించడంవలల్ సంగీతదరశ్కుడి శకిత్ సామరాధ్య్లు కుంటుపడడం సంభవిసుత్ంది; తన మీద తనకే
నమమ్కం తగిగ్పోయే పర్మాదం ఏరప్డుతుంది; ఏం చెయాయ్లనాన్ నిరుతాస్హమే ఎదురవుతుంది. ఇది ఆరోగయ్ లక్షణం కాదు. అలా రికారుడ్ కాపీ చెయయ్డానికే
అయితే, మేమెందుకు?” అని పర్శిన్ంచారు వేణు.
‘మాసట్ర’ వేణుకు ఇలాంటి అభిపార్యాలు చాలా వునాన్యి. ఆ అభిపార్యాలు ఏరాప్టు చేసుకోడానికి ముందు జరిగిన కృషి కూడా చాలా వుంది.
**********
వేణు బందరులో పుటాట్డు – పెరిగాడు. ఆయన మేనమామగారైన రామయయ్ నాయుడుగారు సంగీత విదావ్ంసుడు. ఆయన దగగ్ర వాదయ్ సంగీతం
నేరుచ్కోసాగాడు వేణు – తన తొమిమ్దో సంవతస్రం దగగ్రున్ంచి. ఒక పకక్నుంచి బడిలో చదువుకుంటూనే, హారోమ్నియమ కూడా శర్ధద్గా నేరుచ్కోవడం
సాగించాడు. సంవతస్రం తిరిగేసరికే – వేణు హారోమ్నియమ వాయించడంలో నేరుప్ సంపాయించాడు. హారోమ్నియమ ముందువేసుకుని, కూచుని, చకాచకా
వేళుళ్ కదిలిసూత్ చలల్గా హాయిగా వాయించే పదేళళ్ వేణుని చూసి అంతా ఆశచ్రయ్పోయేవారు. “హారోమ్నియమ అంత మనిషిలేడు – అంత చకక్గా ఎలా
వాయిసుత్నాన్డో” అనేవారు అతనిన్ చూసి.
తరావ్త, సంగీత విదావ్ంసులైన చేబోర్లు వెంకటరతన్ంగారి దగగ్ర గాతర్ం నేరుచ్కోవడం ఆరంభించాడు. వేణు తలిల్గారు కూడా ఆయన దగగ్ర
సంగీతం నేరుచ్కునేవారు. తలీల్ కొడుకులిదద్రూ సంగీతంలో సమానంగా మెటుల్ ఎకుక్తూ రాసాగారు.
రానురాను వేణుకు సంగీతం మీద అభిమానం ఎకుక్వకాసాగింది. దాంతో చదువు మీద శర్దధ్ సనన్గిలిల్ంది. మూడోఫారందాకా మాతర్ం చదివి, ఆ
చదువుకో ‘ఫుల సాట్ఫ’ పెటేట్శాడు. ఒకేసారి గాతర్సంగీతానిన్ వాదయ్సంగీతానిన్ మరింత కుష్ణణ్ంగా అభయ్సించసాగాడు. హారోమ్నీమీద వాయిసూత్, దాంతోపాటే
పాడేవాడు. తను పాడుతూ, ఆ పాటను అనుసరిసూత్ హారోమ్నీ వాయిసుత్నాన్డా – హారోమ్నీ వాయిసూత్, ఆ పర్కారం పాడుతనాన్డా – తెలిసేది కాదు. అంత
అదుభ్తంగా రెండింటోల్నూ పర్జఞ్ సంపాయించాడు.
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తన 14 వ ఏట నుంచి, వేణు ‘హారోమ్నియమ కచేరీ’లు చెయయ్డం ఆరంభించాడు. వేణు హారోమ్నియమ అంటే, అందరూ చెవి కోసుకునేవారు.
అలా చినన్తనంలోనే వేణు మంచి పేరు సంపాయించుకునాన్డు.
మదార్సులో ‘గిరీన మూయ్జియమ’ నడుపుతునన్ డాకట్ర గిరిగారు – ఓ సారి వేణు వాదయ్ం విని తనమ్యులయాయ్రు. అంతటి జాఞ్నం గలవాడు
బందరోల్నే వుండిపోతే ఏం లాభం? అనిపించింది ఆయనకి.
“వేణూ ! నువువ్ హారోమ్నియమ వాయించడంలో అదుభ్తమైన పర్జఞ్ సంపాయించావు. నువువ్ బందరోల్నే వుండిపోతే, నీ కృషి కి సారధ్కం లేదు. నీ
విదయ్ పదిమందికి తెలియాలి. నువువ్ బాగా పేరు తెచుచ్కోవాలి.” అని ఆశించి, తనతో మదార్సు రమమ్నాన్రు. సినిమా ఫీలుడ్లో తనకూ తన వాయిదాయ్నికీ
మంచి అవకాశాలునాన్యని వేణు అపప్టికే ఆ నోటా ఆ నోటా వింటునాన్డు. అందుకనే, గిరిగారు రమమ్నగానే అతను మదార్సు బయలేద్రాడు.
1938 లో ‘మాలపిలల్’ పార్రంభమవుతనన్ రోజులోల్ వేణు మదార్సు వచాచ్డు. గిరిగారు వేణును మాలపిలల్ సంగీత దరశ్కులైన భీమవరపు
నరసింహారావుగారికి పరిచయం చేశారు. బి. యన. ఆర. గారు అతని వాయిదాయ్నిన్ వినాన్రు. వేణు కృషినీ, నైపుణాయ్నీన్ కొని యాడారు. “నీలాంటివాడు
చితర్ పరిశర్మకు ఎంతో అవసరం.” అని, వెంటనే వేణుకు అవకాశం కలగజేశారు. ‘మాలపిలల్’ చితార్నికి హారోమ్నిసుట్గానూ, నరసింహారావుగారికి సహాయ
దరశ్కుడిగానూ వేణు సారధి సంసధ్లో చేరాడు.
మొదటోల్ సినిమా సంగీతం, పాటలూ, టూయ్న కంపోజింగూ లాంటివి వేణుకు కాసత్ కొతత్గా కనిపించినా, కొదిద్ రోజులోల్నే అలవాటు పడాడ్డు.
‘మాలపిలల్’ చితర్ంలోని అనిన్ పాటలకూ సహాయకుడిగానూ, హారోమ్నిసుట్గానూ పని చేశాడు. ఆ సమయంలోనే అతనికి తకిక్న వాదాయ్ల మీద కూడా మోజు
కలిగింది. బి. యన. ఆర. గారి దగగ్ర సితార, దిల రుబా, ఫూల్ట మొదలైన వాదాయ్లను నేరుచ్కునాన్డు.
‘మాలపిలల్’ చితర్ంలో బి. యన. ఆర. చేసిన ‘నలల్వాడే గొలల్పిలల్వాడే’ లాంటి జానపద సంగీత పోకడలు – వేణు తలలోకి ఎకాక్యి. జానపద
సంగీత పోకడలలోని మాధుయ్రాయ్నిన్ వేణు అపుప్డే బాగా చవి చూశాడు.
మాలపిలల్ చితర్ం పూరిత్ కాగానే, సారధివారు ‘రైతుబిడడ్’ చితార్నిన్ ఆరంభించాడు. ఆ చితార్నికి కూడా వేణు, బి. యన. ఆర. దగగ్ర సహాయకుడిగా
పని చేశాడు. బి. యన. ఆర. ‘మీరాబాయి’ చితార్నికి సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించగా, వేణు ఆ చితార్నికి కూడా సహాయకుడిగా పని చేశాడు. అపప్టికి, వేణు
మూడు చితార్ల అనుభవం సంపాయించి సినిమా సంగీతానీన్, ఆ సంగీతపు పోకడలనూ ఆకళింపు చేసుకునాన్డు.
తరావ్త అతనికి ఒక తమిళ చితార్నికి పని చేసే అవకాశం వచిచ్ంది. ఆ చితార్నిన్ బొంబాయిలో నిరిమ్సుత్నాన్రు. ఆ కంపెనీతో వేణు, బొంబాయి
వెళాళ్డు. కొదిద్ రోజుల తరావ్త, ఆ కంపెనీ ఆగిపోయింది. వేణుకు ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు. తాను బొంబాయి రావడానికి కారణాలు కూడా లేకపోలేదు.
తమిళ చితార్నికి సహాయకుడిగా పని చెయయ్డం వలల్, ఆ ధోరణి కూడా తెలుసుకోవచుచ్ననీ, బొంబాయి వెళళ్డం వలల్ అకక్డ సంగీత పోకడలు కూడా
తెలుసుకోవచుచ్ననీ, అకక్డ విధానాలను నేరుచ్కోవచుచ్ననీ అతను ఆశ పడాడ్డు. అయితే, ఆ కంపెనీ మూత పడడం వలల్ అతని ఆశ నిరాశయి పోయింది.
ముందు కొదిద్గా అధైరయ్పడినా, తరావ్త ధైరయ్ం తెచుచ్కునాన్డు. ఎలాగైనా బొంబాయిలో కొనాళుళ్ండి హిందూసాధ్నీ సంగీత పోకడలను అవగతం
చేసుకోవాలనీ, హిందీ చితార్ల సంగీత దరశ్కుల విధానాలను తెలుసుకోవాలనీ నిరణ్యించుకునాన్డు.
కొనాన్ళుళ్ బొంబాయిలో అలా ఇలా గడిపి, ఒక మితుర్డి దావ్రా వసంతదేశాయ పరిచయం సంపాయించాడు వేణు. జయశీర్, చందర్మోహన లతో
శాంతారామ ‘శకుంతల’ చితార్నిన్ నిరిమ్సుత్నాన్డు. వసంతదేశాయ ఆ చితార్నికి సంగీత దరశ్కుడు. తన ఆరెక్సాట్ర్లో వసంతదేశాయ వేణుకు అవకాశం
ఇచాచ్డు. ‘శకుంతల’ చితర్ం లోని పాటలకు, ఆరెక్సాట్ర్లో వేణు ‘సెలోల్’ వాయించేవాడు. ఓ సంవతస్రం ఆ ఆరెక్సాట్ర్లోనే వుంటూ, అనేక విషయాలు
తెలుసుకునాన్డు. ‘ఆరెక్సట్ర్యిజేషన’ లో ఉతత్రాది వారు అనుసరించే విధానాలనూ, వారు వాడే వాయిదాయ్లనూ బాగా తెలుసుకునాన్డు.
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అయితే, వేణు తనకునన్ విదయ్తో తృపిత్ పడలేదు. హారోమ్నియమ వాయించడంలో అతనికి అదుభ్తమైన పర్జఞ్ వునాన్ – అతను ఆ విదయ్ను ఇంకా
నేరుచ్కోవాలనుకునాన్డు.
‘సూక్ల ఆఫ మూయ్జిక’ అని బొంబాయిలో వుండేది. మనహర బరేవ్ దానిన్ నడిపేవాడు. మనహర అనిన్ వాదాయ్లను వాయించడంలోనూ
నిపుణుడు. ‘మాసట్ర ఆఫ ఆల ది ఇన సట్ర్మెంట’ అనేవారు ఆయనిన్. వేణు ఆయన దగగ్ర చేరి, హారోమ్నియమ ఇంకా బాగా నేరుచ్కునాన్డు. ఆరునెలలు
తిరకుక్ండానే, అతను ఆ విదాయ్లయంలో ‘మాసట్ర’ డిగీర్ తీసుకునాన్డు. అపప్టున్ంచే అతను – ‘మాసట్ర’ వేణు ఐయాయ్డు.
బొంబాయిలో వుంటునన్ ఆ సమయంలోనే వేణుకు, సంగీతదరశ్కుడు నౌషాద తో పరిచయం ఏరప్డింది. ఆ పరిచయం చితర్ంగా జరిగింది.
వసంతదేశాయ ఆరెక్సాట్ర్లో పనిచేసుత్నన్పుప్డు వేణు – వసంతదేశాయ ఇంటోల్నే వుండేవాడు. ఒకరోజు టీ తాగడానికని, హోటలుకు వెళళ్గా, హోటలువాడు
గార్మఫోను మీద ఓ పాట వేసూత్ వుంటే, ఆ పాట వినాన్డు. ఆ పాట అతనిన్ ముగుధ్ణిణ్ చేసింది. ‘అలాంటి పాట అంతవరకూ ఎకక్డా వినలేదే’ –
అనుకునాన్డు. పాట పూరిత్ కాగానే, హోటలు వాడి దగగ్రికి వెళిళ్ ఆ పాట ఎవరిదో ఏమిటో చూశాడు. అది ‘నమసేత్’ అనన్ చితర్ంలోది. దాని సంగీత
దరశ్కుడు – నౌషాద. ఆ పాట – ‘పంఛీ-జా’ అనన్ పాట. ఆ పాటలోని సవ్రం, సవ్రం కనన్ అందులోని నేపధయ్సంగీతం - వేణును ముగుధ్ణిణ్ చేశాయి.
పాటలో వచేచ్ నేపధయ్సంగీతం విడిగా వుందిగాని, పాటలోలాగా లేదు; అది-కొతత్! ఆ కొతత్దనమే వేణును – నౌషాద దగగ్రకు లాకెక్ళిళ్ంది !
“ఎవరీ నౌషాద ?” అని అడిగాడు వేణు హోటలోల్. అతను కొతత్ సంగీతదరశ్కుడనీ, కరాద్ర సూట్డియోలో వుంటాడనీ తెలుసుకునాన్డు. వేడివేడి టీని
నోటోల్ పోసేసుకుని, అకక్డ నుంచి కరాద్ర సూట్డియోకు పరుగెతాత్డు. సూట్డియో ముందునన్ గూరాఖ్ – వేణును “అందర నైచల నా, జావ జావ” అనేశాడు.
కిందా మీద పడి, వేణు గూరాఖ్ గడడ్ం పుచుచ్కుని బతిమాలి, లోపలకు పర్వేశించాడు. లోపల పాట రికారిడ్ంగ జరుగుతోంది. రికారుడ్ చేయిసుత్నన్ నౌషాద ను
చూసి, మనసులోనే ఓ నమసాక్రం పెటుట్కునాన్డు. రికారిడ్ంగ అయిపోయిన తరావ్త, ఆయనిన్ కలుసుకుని, తనను పరిచయం చేసుకునాన్డు. తోడి
కళాకారుడు, తనకోసం అలా పరుగెతుత్కుంటూ రావడం చూసి, ఎంతో మెచుచ్కునాన్రు నౌషాద.
ఓ సందరభ్ంలో, నౌషాద – వేణూ వాయిదాయ్నిన్ వినాన్రు; ‘శహబాష’ అని మరింత మెచుచ్కునాన్రు. ఆనాడే, వేణు అంటే ఆయనకు ఓ ‘ముదర్’
పడిపోయింది. ఆ ముదర్ నేటికీ, అలాగే వుంది.
బొంబాయిలో వేణు సంగీతంలో చాలా మంచి అనుభవాలు సంపాయించాడు. అతని అనుభవానీన్ సంగీత జాఞ్నాన్నీన్ చూసి – హిస మాసట్రస్
వాయిస గార్మఫోను కంపెనీవారు వేణును మూయ్జిక డైరకట్ర గా ఆహావ్నించారు. 1946లో వేణు బొంబాయి నుంచి, మదార్సు వచిచ్ హెచ. యమ. వి. లో
చేరాడు. రెండు సంవతస్రాల పాటు అతను అకక్డ సంగీత దరశ్కుడిగా పని చేశాడు.
వాహినీ సూట్డియోను విజయవారు తమ నిరవ్హణ కిందకు తీసుకునన్ సమయంలో – ‘ఆరెక్సాట్ర్ కండకట్ర’ గా వేణును తీసుకునాన్రు. ఆరెక్సాట్ర్ ఇన
ఛారిజ్గా అతను ఐదు సంవతస్రాలు విజయా సంసధ్లో పని చేశాడు. వేణును తీసుకునన్ మొదటి రోజులోల్నే విజయావారు – అమెరికా నుంచి ‘హెమండ
ఆరగ్న’ అనే వాయిదాయ్నిన్తెపిప్ంచారు. ఆ వాయిదాయ్ంలో అనిన్ వాయిదాయ్లూ సృషిట్ంచవచుచ్ను. (అపుప్డు ఆ వాయిదయ్ం ఖరీదు పదహారువేల రూపాయలు;
ఇవాళ నలభైవేలు !) ఒక టీచర ను ఏరాప్టు చేసి, ఆ వాయిదాయ్నిన్ విజయావారు వేణుకు నేరిప్ంచారు. వేణు అందులోనూ నైపుణయ్ం సంపాయించాడు.
చితర్ం ఏమిటంటే – ఆ వాయిదాయ్నిన్ వాయించగలవారు, నేటికీ వేణు తపప్ మదార్సులో ఇంకొకరు లేరు ! గుణసుందరికధ, పాతాళభైరవి, మలీల్శవ్రి
మొదలైన అనేక చితార్లోల్ ఆ వాయిదయ్ం పర్ముఖంగా వినిపిసుత్ంది. అది వాయించినది వేణు !
సారధివారు ‘అంతా మనవాళేళ్’ చితర్ం ఆరంభిసూత్ వేణును సంగీత దరశ్కునిగా తీసుకునాన్రు. సినిమా పరిశర్మలో అడుగు పెడుతూ ఏ సారధి
సంసధ్లో అతను మొటట్మొదటి జేరి, పని నేరుచ్కునాన్డో – ఆ సారధి వారి చితార్నికే కొనిన్ సంవతస్రాల తరావ్త అతను సంగీత దరశ్కుడు కాగలిగాడు !
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‘అంతా మనవాళేళ్’ చితర్ం తరావ్త – వేణు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన చితర్ం – ‘రోజులు మారాయి’. అదీ సారధివారిదే. రోజులు మారాయి
చితర్ంలోని పాటలనీన్ చితర్ంతో పాటే పర్జాదరణ పొందాయి. ముఖయ్ంగా – ‘ఏరువాకా’ పాట ఆంధర్దేశమంతా మోగిపోయింది ! రెండో చితర్ంతోనే, వేణు
మంచి సంగీత దరశ్కుల జాబితాలో జేరిపోయాడు.
అకక్డినుంచీ తోడికోడళుళ్, మాంగలయ్బలం, బాటసారి, రాజమకుటం, సిరిసంపదలు, పర్తిజాఞ్పాలన, భారయ్ మొదలైన 50 చితార్లకు ఆయన
సంగీత దరశ్కుడిగా పని చేశాడు. తోడికోడళుళ్, మాంగలయ్బలం, రాజమకుటం మొదలైన చితార్లోల్ని పాటలు బహు జనాదరణ పొందిన పాటలోల్ కొనిన్.
‘మాసట్ర’ వేణు దగగ్ర ఇంకో పర్జఞ్ వుంది. రికారిద్ంగ లో ఆయన కొనిన్ ఫీటు చేసూత్ వుంటారు. ఎపుప్డైనా, ఇతర వాయిదాయ్లు వాయించేవారు
రికారిద్ంగ కు, రాకపోతే, ఒకక్ చినన్ ‘బిటుట్’ లోనే నాలుగైదు రకాల వాయిదాయ్లు వుంటే – ఆ నాలుగింటినీ అటూ ఇటూ పరుగెతుత్తూ ఆయనే
వాయించేసాత్రు ! ఏ ఇన సత్రమెంట పేల్యర అయినా, ‘ఫలానా సవ్రం సరిగాగ్ పలకడం లేదు, అని అంటే, ఆ వాయిదాయ్నిన్ తీసుకుని తాను ఆ సవ్రానిన్
పలికించి చూపించగల ఇంకో పర్జఞ్ కూడా ఆయన దగగ్ర వునన్ది. పాట టూయ్న చెయయ్డంలో వేణుగారి విధానం కూడా తమాషాగా వుంటుంది. పర్తి
పాటనూ పర్తివారూ హారోమ్నియమ మీదనే కంపోజ చేసాత్రు. అయితే, వేణుగారు, విషాదగీతం అయితే సితార మీదా, పాశాచ్తయ్ పదధ్తిలో వుండే పాటయితే
పియానో మీదా, ‘చలల్ని’ పాటయితే వేణువు మీదా – అలా ఆయా వాయిదాయ్ల మీదనే పాటకు సవ్రం కలిప్సాత్రు.
వేణు అభిమాన సంగీత దరశ్కుడు - నౌషాద. వారిదద్రూ ఎంతో ఆతీమ్యులు.
“నేను చేసే కొతత్రకమైన పాటలనూ, వాటికీ వేసే సవ్రాలనూ ఎపప్టికపుప్డు నౌషాద గారికి పోసట్ దావ్రా తెలియబరుసూత్ వుంటాను. కొనిన్ంటిని
మెచుచ్కుంటారు. కొనిన్ంటికి సలహాలు ఇసాత్రు. వారు చేసే పర్యోగాలు కూడా నాకు వార్సూత్ వుంటారు. నౌషాద గారు నాకు గురుతులుయ్లు” అంటారు
వేణు.
వేణు గారి భారయ్ కూడా సంగీతాభిమాని. ఆవిడ వీణ వాయిసాత్రు. ఈ ‘సంగీత దంపతుల’ కు ఇదద్రు అబాబ్యిలు. పెదద్వాడు పి.యు.సి., రెండో
అబాబ్యి సూక్ల ఫైనలూ చదువుకుంటునాన్రు. ఇదద్రికీ సంగీతమంటే అభిమానం. పెదద్బాబ్యి పియానో నేరుచ్కుంటునాన్డు. రెండో అబాబ్యి –
ఆరెక్సాట్ర్లో ‘బాంగోస పేల్యర’ గా కూడా పని చేసూత్ వుంటాడు.
పరిశర్మలోని చాలా మంది వాయిదయ్నిపుణులు వేణు గారి దగగ్ర హారోమ్నియమ మీద ‘సుళువులూ, మెళకువలూ’ తెలుసుకుని వెళూత్ వుంటారు.
ఆయన చాలా మందికి హారోమ్నియమ నేరాప్రు; నేరుప్తునాన్రు. ఇవాళ ఆయన దగగ్ర హారోమ్నియమ నేరుచ్కుంటునన్వారిలో ఘంటసాలగారి అబాబ్యి
కూడా వునాన్డు !
“హారోమ్నియమ సూక్ల పెటిట్, నాకు తెలిసిన విదయ్ను పదిమందికీ నేరాప్లనన్ ఉతాస్హం నాకుంది. ఇది నెరవేరడానికి నేను గటిట్గా కృషి
చేసుత్నాన్ను.” అనాన్రు వేణు. ఇవాళ ఆయన – వింతకాపురం, కౌముదీ, సురేష వారి చితార్లకు సంగీత దరశ్కునిగా పని చేసుత్నాన్రు.
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